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1. Загальні відомості 

Портфоліо є способом фіксування, накопичення й оцінки індивідуальних 

освітніх досягнень учня в певний період його навчання. Портфоліо є колекцією 

робіт учнів, що демонструє зусилля, прогрес і результати, досягнуті в 

навчальній діяльності. 

Мета Портфоліо: 

 підтримувати високу навчальну мотивацію учнів; 

 заохочувати їх активність і самостійність, розширювати можливості 

навчання й самонавчання; 

 розвивати навички рефлексивної й оцінної діяльності учнів; 

 формувати вміння вчитися: ставити мету, планувати й організовувати 

власну навчальну діяльність; 

 сприяти індивідуалізації діяльності учнів; 

 закладати додаткові передумови й можливості для успішної соціалізації; 

 забезпечувати відстеження індивідуального прогресу учнів у широкому 

освітньому контексті, продемонструвати нею здатності практично 

застосовувати придбані знання й уміння; 

 формувати звіт про індивідуальні освітні досягнення учнів; 

 

2. Структура портфоліо учня 

Портфоліо складається з декількох окремих розділів:  

Розділ «Портфоліо документів» – портфель індивідуальних освітніх 

досягнень.  

Цей розділ містить у собі: 

 предметні олімпіади; 

 заходи й конкурси професійної майстерності; 

 курсова підготовка за професією (або по суміжних професіях). 

Документи (грамоти, дипломи, сертифікати) або їхньої копії можуть бути 

поміщені в додатку до портфоліо. 

Розділ «Портфоліо робіт» – являє собою збори робіт учня, виконаних 

на виробничому навчанні (фото/скріншоти).  

Цей розділ містить у собі: 

 творчі роботи (фото); 

 дослідницькі роботи. Вказуються вивчені матеріали, ілюстрації; 

 проектні роботи. Вказується тема проекту, дається опис роботи. 

Можливий додаток у вигляді фотографій, тексту роботи в друкованому 

або електронному варіанті; 

 роботи з мистецтва. Дається перелік робіт, фіксується участь у виставках; 



 інша інформація, що розкриває творчі, проектні, дослідницькі здатності 

учнів. 

Розділ «Портфоліо відгуків» містить у собі характеристики керівників 

практики від виробництва.  

 

3. Оформлення Портфоліо 

3.1. Портфоліо оформляє учень під керівництвом майстра виробничого 

навчання (у відповідності зі структурою, зазначеною в пункті 2), у папці з 

файлами.  

3.2. При оформленні портфоліо повинні дотримуватися наступні вимоги:  

 систематичність і регулярність ведення портфоліо; 

 достовірність відомостей, представлених у портфоліо; 

 акуратність й естетичність оформлення; 

 розбірливість при веденні записів; 

 цілісність й естетична завершеність представлених матеріалів; 

 наочність. 

3.3. Індивідуальні освітні досягнення учнів й всі необхідні відомості 

фіксуються в портфоліо протягом року. 

3.4. На поетапній атестації проводиться аналіз портфоліо й вирахування 

підсумкової оцінки (рейтингу) особистих досягнень ранжирування, що 

навчається в освітній діяльності на основі, індивідуальних освітніх результатів. 

 


